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 »Videl sem: glej, nevihtni veter je prihajal s severa, velik 

oblak in plapolajoč ogenj in okrog njega sijaj; iz njegove 

srede nekakšno iskrenje, iz srede ognja.«  Ezekiel 1:4 
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Skrivnost človeškega popotovanja je povezana z iskanjem pomena našega bivanja. Človeško je 
spraševati: Zakaj sem rojen-a? Kako sem se znašel-a tu? Zakaj trpljenje?  Ali je to vse, kar lahko 
pričakujem? Želimo si, da bi naše življenje štelo in to nas vleče naprej…. 
Želja po uspešnosti izvira iz želje po odkrivanju lastnega pomena bivanja – naše namembnosti. Misel 

po napredovanju nas navdihuje, ker nam sporoča, da smo na dobri poti v iskanju lastnega pomena.  

Alarm pa se v nas sproži, ko se znajdemo v vrzeli in je pomen, katerega se zdi, da smo uspešno 

zasledovali, obrnjen na glavo. Vrzel se zdi kot stagnacija, s katero se ne moremo in se tudi nočemo 

soočiti. Naša duša vpije: »Nekaj je zelo narobe! Napredek vendar ne izgleda tako!« 

Vrzel prinaša s seboj negotovost, nepoznana področja, nove miselne vzorce, ki močno trčijo z že 

ustaljenimi miselnimi poteki. Zdi se, da nam novo nastala vrzel škodi, da uničuje našo reputacijo in 

načrte.  Če se v času vrzeli damo voditi navigaciji Gospodovega Duha, potem lahko ugotovimo, da sta 

vrzel in naš namen (usoda) kontra-intuitivna, torej nasprotna »zdravi pameti,« z razlogom! 

»ČE JE POT PRED TEBOJ JASNA IN RAZUMLJIVA, VERJETNO STOJIŠ NA POTI NEKOGA DRUGEGA.«  

Božji otrok nekako pričakuje, da bo pot njegovega / njenega namena (usode) brez večjih izzivov in 

dvomov. Zdi se, da »prava pot« ne sme s seboj prinašati vprašanj. Zavedati se moramo, da se pri 

popotovanju po »pravi poti« srečamo z veliko okoliščinami, ki se nam lahko zdijo čudne, nenavadne, 

vendar NISO NAKLJUČNE! Pojavijo se vrzeli, ki služijo svojemu namenu. Vrzeli na poti so 

neprecenljive! Vrzel lahko le z našim privoljenjem z nas strga staro miselnost. Če tega ne storimo, 

naše življenje zaznamuje stagnacija. Odvreči staro ima svojo ceno in mnogi se temu odpovejo zaradi 

nizke samo-podobe, strahu pred zavrženostjo, porazom in preprosto zaradi strahu pred spremembo. 

Nekaj pa nas zaradi našega zapisa v DNK-ju vleče proti veličini, odličnosti.  

KO SE ZAVEDAMO, DA SMO NAMENJENI ZA VELIKE STVARI IN SE V SEBI ODLOČIMO ZA 

SPREMEMBE, LAHKO ZAVRŽEMO VSE, KAR PRIPADA ZASTARELEMU IN BAZIRAJOČEMU NA 

STRAHU. PREMAKNITI SE NAPREJ JE ZDRAVA ODLOČITEV! 

VRZEL: PUŠČICA KAŽE NA DANO BOŽJO OBLJUBO, TRENUTNA ŽIVLJENSKA REALNOST PA TE 

KONČNE VIZIJE - CILJA ŠE NE POKAŽE. GRE ZA IZKUSTVENO STANJE VRZELI, NA KATERO SE LEPI 

MNOGO EMOCIJ. POJAVI SE SKUŠNJAVA, DA BI BILO RAZODETO RESNICO BOLJŠE KAR STRETI. 

 

PREVZEMIMO ODGOVORNOST NAD PISANJEM LASTNE ZGODBE 

Če verjamemo, da dejanja drugih ljudi, dogodki zunaj naše kontrole, določajo našo življenjsko 

zgodbo, se bomo ne zavedajoč predali na milost ali ne milost zunanjim dejavnikom in se proglasili za 

njihove žrtve. Biti »nedolžna žrtev, ki si zasluži bolje« ali oseba, ki se nahaja v toksični zvezi zaradi 

potrebe po pomilovanju, je napačna odločitev. Drugi nam nikoli ne morejo poplačati dolga ljudi, ki so 

nas zlorabili. Res je, da vseh stvari ne moremo kontrolirati, vendar pa moramo prevzeti odgovornost 

za lastna dejanja! Naše odločitve so pomembne pri pisanju lastne zgodbe in se hkrati dotaknejo 

zgodb drugih ljudi. 

Popotovanje se začne, ko nekaj v človeku ne more več tolerirati statusa quo. Rutina  starega 

postane nevzdržna in potreba po novem, čeprav še ne raziskanem, je nujna.  VENDAR NAS V 

ZASLEDOVANJU NAGRADE VEDNO SPREMLJA FAKTOR TVEGANJA– RIZIKA.  

ODLOČITI SE (lat.: decidere) pomeni ODREZATI. Ko se soočimo z več možnimi potmi, se lahko 

odločimo le za eno izmed ponujenih. Ob odločitvi moramo ODREZATI VSE DRUGE MOŽNE 

ALTERNATIVE.  



 

3 

INTERAKCIJE STRUKTUR VIZIJE, KI SE POSLEDIČNO MATERIALIZIRA 

1. OKOLJE 

Okolje pomeni skupnost, družino ter njene člane, prijatelje, sosede in vse ljudi, ki živijo in delajo okoli 
nas. Z okoljem nenehno vzajemno sodelujemo. Lahko se nam zdi prijetno ali polno izzivov; vroče ali 
hladno; vabljivo ali odurno. Veliko bolj pomemben kot sam njegov opis, pa je naš odziv na okolje. 
Če se zdi zunanje okolje polno nenehnih motenj (zmedenosti), nam teh ni potrebno tolerirati, saj 
lahko sami znotraj zunanjega okolja oblikujemo lastno notranje okolje in tako zunanjega okolja ne 
doživljamo več za tako pomembnega. Če naše okolje nasprotuje naši viziji, je najlažje ubrati linijo 
najmanjšega odpora in ga ali zapustimo ali odpišemo. Velika resnica pa se glasi takole: NAŠE OKOLJE 
NAS SAMO PO SEBI NE »NAREDI« ALI NAS NE UNIČI, TEMVEČ ODKRIJE KDO V RESNICI SMO! Lahko 
se zdi kot vir naših težav, vendar ta oznaka korenini v področju našega globljega razmišljanja. Ne 
verjemimo pravljici idealnega okolja. Ta ne obstaja! Večina ljudi ne dojame možnosti oblikovanja 
»notranjega okolja brez limitov« znotraj parametrov zunanjega okolja. Namesto tega ljudje razvijajo 
»preživitveni« modul. VIZIJA SE NIKOLI NE MATERIALIZIRA POTEM »PREŽIVITVENEGA« MODULA! 
Vizija postane realnost, ko se zavedamo značilnosti našega okolja in jih uporabimo za razširjanje 
lastnega notranjega »šotora.« Z drugimi besedami: zunanje okolje nam služi kot razred, kjer se 
učimo. Ne iščimo idealnega okolja, temveč raje razvijajmo okolje, v katerem smo. Skrbimo zanj kakor 
za Edenski vrt in zaupajmo, da vse potrebno za naše življenje že raste na njegovi prsti. 
  

2. VEDENJE (OBNAŠANJE) 

Vedenje zajema naše navade, aktivnosti in življenjski slog. Vedenje je način funkcioniranja v okolju, 

kjer živimo in odkriva kako na to okolje gledamo in ga razumemo. Na stvari NE gledamo na podlagi 

tega kakršne so, temveč kdo smo sami. To je mnogokrat posledica vzgoje (nekdo vidi prihodnost v 

dobri izobrazbi, drug v obvladovanju okolja z nasiljem,..).  Zelo znan rek glasi: »Če človek definira 

določeno situacijo za resnično navznotraj, posledično le-ta postane zanj resnična tudi navzven.« 

Ljudje torej reagiramo na situacije glede na njihovo predhodno razumevanje.  

 

3. ZMOŽNOSTI 

Vedenje je mnogokrat oblikovano glede na naše zmožnosti. Kompetence so sposobnosti za uporabo 

znanja in drugih zmožnosti, ki so potrebne za uspešno in učinkovito izvedbo dela v skladu 
s standardi delovne uspešnosti za izvršitev določene naloge. Obsegajo znanje in izkušnje, 
različne sposobnosti in veščine ter druge osebnostne lastnosti, ki skupaj zagotavljajo 

delovni uspeh. Naše vedenje kaže na naše razumevanje lastnih zmožnosti. Tudi obratno je lahko 
resnično: naše vedenje je lahko oblikovano na napačnem razumevanju lastnih zmožnosti. Notranje 
slike nas limitirajo (omejujejo) z napačnimi miselnimi procesi. Narekujejo nam komu naj verjamemo,  
kažejo česa smo sposobni in kaj »ne zmoremo« narediti ali doseči. Notranje slike so »leče,« s katerimi 
gledamo nase. Lahko nas krepijo ali slepijo, lahko razširjajo našo vizijo, ali pa ustvarjajo mrtve točke. 
Ne pozabimo, da prva generacija Izraelcev ni mogla vstopiti v Obljubljeno deželo, ker je posedovala 
notranjo omejitev: videli so se kot kobilice. Še tako velik umetnik lahko samega sebe prepriča, da »ni 
dovolj dober,« če temu zares verjame.  
 

4. PREPRIČANJA IN VREDNOTENJA 

Prepričanja in vrednotenja imajo pomembno vlogo v kontekstu struktur vizije, saj so motivacijski 

faktor vseh akcij in odločitev. Globlja kot so, bolj silovito usmerjajo vse, kar počnemo in vplivajo na 

percepcijo osebnih zmožnosti. Če verjamemo, da je kraja napačna, je naše prepričanje bazirano na 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zmo%C5%BEnost&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Delo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Standard
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Delovna_uspe%C5%A1nost&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Naloga&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Znanje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Izku%C5%A1nje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sposobnosti&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C5%A1%C4%8Dine&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Leksi%C4%8Dne_%C5%A1tudije
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uspeh&action=edit&redlink=1
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temu primernemu sistemu vrednotenja. Posledično se ne bomo odločili za rop banke. Naše 

prepričanje in vrednotenje nas vežeta z določenim razmišljanjem, razsojanjem, ocenjevanjem, 

čustvovanjem in vplivata na naše odločitve in akcije. Pravilna prepričanja in vrednotenja 

maksimirajo naš potencial, napačna pa ga limitirajo in s tem minimizirajo našo učinkovitost. Zelo je 

pomembno pravilno uravnati svoja prepričanja in vrednotenja in jih potencialno spreminjati, če 

niso pravilno zastavljena. Z njimi lahko namreč spremenimo svoje vedenje in posledično tudi svoje 

okolje. Ostanimo učljivi. Če v nas ne operira absolutna Resnica (Jezus), bodimo pripravljeni opustiti 

Laž (Satanove blodnjave) in se oprijeti Resnice.  

 

5. IDENTITETA 

Identiteta je struktura, zgrajena iz dveh ključnih elementov: kdo si in za kaj si namenjen. Ta dva 
elementa sta tako nerazdružljivo povezana, da se zdi kot izdaja samega sebe, če nista usklajena. Gre 
za človekovo intuitivno vedenje o sebi. Avtentična identiteta ni povezana z izvajalsko prakso 
(performance), čeprav razumevanje lastne identitete vpliva na izvajanje. Identiteta je tesno 
povezana s človekovo usodo – kam potuje. Koncept: Kdo sem in za kaj sem bil ustvarjen -  v bistvu 
pomeni eno in isto. Če poznamo odgovor nam prvo, poznamo tudi odgovor na drugo.  
Vedeti kdo si je zelo pomembno, kakor je tudi vedeti kdo nisi. Ko se znajdemo v vrzeli,  je to 
vitalnega pomena. Vrzel je mesto, kjer je percepcija – kdo si in za kaj si namenjen– postavljena na 
test; takrat vse lažno odpade in obstoji le človekova avtentična identiteta. VRZEL JE TOREJ TEST 
IDENTITETE. To, KAR SI,  je označeno z NAMENOM. Da bi lahko učinkovito izpolnili svoj namen, ga 
moramo najprej razumeti. Vrzel je ravno pravšnje mesto / obdobje, da očisti in razjasni koncept 
samega sebe. Ko se to zgodi, postane naša avtentična identiteta jasna in direkcija življenjske poti 
potrjena.  
Sveže razumevanje svojega namena se ne zgodi kar čez noč. Gre za PROCES. Ne bodimo zaskrbljeni, 
če naš trenutni položaj ne ustreza RAZUMEVANJU večje slike našega namena. Ne poznavanje vseh 
odgovorov ni problem. Razumimo to kot na priložnost razširjanja svojih šotorov – ekspanzijo ozemlja.  
 
 
Charles Dickens: novela Great Expectation. Karakter gospodične Havisham – primer kako NE 

ODREAGIRATI OB SOOČENJU Z VRZELJO – testa identitete  – 
napačno interpretiranje kdo ona je in za kaj je bila namena.   
 
Emocionalna travma zavrnitve zaročenca točno na dan njene 
poroke je gospodično Havisham zaklenila v preteklost in 
zaradi te grenke izkušnje je skušala tudi mnoge druge 
oropati srečne prihodnosti. Izguba načrtovanega moža je bila 
zanjo tako zelo boleča, da je v njej vse zastalo.  
Strategija življenja, ki jo je posledično izbrala, je zatrla v njej 

vsako upanje na osebno celovitost: 
- Odločila se je živeti z vsem starim, kar se ji je zgodilo do tragičnega dogodka. Postala je 

nesposobna oblikovati pozitivno prihodnost. Vseskozi je nosila le poročno obleko in čeprav je 
še dihala, ni nikoli več zares živela. 

- Napačno je razumela svojo lokacijo. Ko je doživela kruto zavrnitev, je to doživela kot konec 
obetavnega, srečnega življenja. Neizpolnjeni upi so bili resnični faktor njene nesreče, 
razočaranja, VENDAR NE BI SMELI POMENITI VEČ KOT TO! Njena izguba pa je namesto tega 
določila smrt njenim sanjam, čeprav sedaj potencialno oblikovanim malo drugače. Na žalost, 
se je gospodična Havisham odločila drugače… 
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- Živela je življenje smrti. S svojo odločitvijo ni dopustila oblikovanja nobeni drugi obliki srečne 
prihodnosti. En sam dogodek ji je začrtal pot življenja, ki je vodila tudi v prezgodnjo fizično 
smrt.  

 
 
 

METAFORMOZA 
 
»Videl sem: glej, nevihtni veter je prihajal s severa, velik oblak in plapolajoč ogenj in okrog 

njega sijaj; iz njegove srede nekakšno iskrenje, iz srede ognja.«  Ezekiel 1:4 
 

Veter s severa prinaša nevihto (vrzel), vendar je na skrajnem severu tudi dom našega dobrega 
Kralja (Psalm 48:2 TPT), ki nam razkriva Svoje veličastvo, s kozi katero nas usmerja po poti našega 
resničnega namena.  Vrzel, s katero se soočamo, NI NAKLJUČJE! Vse nam služi na dobro, ko vrzel 
razumemo od znotraj navzven. »Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore (Bog 
pripomore v vsem) k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu.« (Rimljanom 
8:28).  
Čeprav si vrzeli nismo želeli, smo v sebi zaznavali, da nas je nekaj znotraj nas vodilo k njej. V sebi smo 
čutili hkrati vznemirjenje in grozo.  
VRZEL NAM SPOROČA, DA JE V NAS ŠE MNOGO POTENCIALA, KI GA BOMO POTREBOVALI V ČASU 
METAMORFOZE. KO RAST - RAZŠIRITEV POSTANE NAŠ FOKUS, JE SPREMEMBA NEIZOGIBNA.  V tem 
času pa se v nas pojavljajo alarmantni signali, strukture razočaranj, zanikanj in protestirajo ter 
razglašajo, da je naša usoda, popolni izraz naše identitete – nemogoča. NAUČIMO SE CENITI TO 
NOTRANJE NELAGODJE, SAJ NAM LE SPOROČA, DA SO »NOVE STVARI« ŽE NA OBZORJU!  
 
 
ZGODBA METULJA 
 
Zgodba metulja je zgovorna zgodba o modrosti. Metulj 
nosi za človeštvo pomembno sporočilo. Neposredno pred 
našimi očmi nam razkriva smisel in ritem sprememb. 
Kaže na to, da so dramatične preobrazbe v življenju 
nujne za nadaljnji razvoj. Govori nam o tem, da so 
spremembe način življenja. Da ima vsaka faza svoj 
namen in značilnosti, ki jih ne moremo preskočiti, čeprav 
navidezno rezultati posameznih faz nimajo nič skupnega. 
Gosenica in buba sta si vizualno povsem različni, pa 
vendar sta obe fazi na poti do metulja, ki vizualno in funkcionalno ne spominja na nobeno od njenih 
predhodnih faz. Nedvomno pa brez gosenice in bube nikoli ne bi bilo metulja.  
 
 
Gosenica je na misiji, ki si je ni sama izbrala. Vendar je urgenca za takšno misijo zelo očitna. Ko zasliši 
glas metamorfoze, se mu ne more upreti. Sprememba je neizogibna. V času vrzeli se mora odpraviti, 
se predati in sprejeti osamitev.  Gospod, tudi njen Stvarnik, pozna njeno nadaljnjo pot, čeprav 
gosenica nima v »svojih rokah« nobenih zagotovil.  Proces metamorfoze je grd, rezultat pa je 
čudovit!  
 
Čeprav gosenica še ne pozna procesa metamorfoze, ki se bo odvil v njej, se v njenem bitju vseskozi 
nahaja majhna struktura, ki določa njen potencial – IMAGINARNE PLOŠČE. Te so podobne 
embrionalnim celicam in so prisotne v gosenici celo življenje, vendar ostajajo v spečem stanju, dokler 
gosenica ne vstopi v proces metamorfoze. Takrat se imaginarne plošče »prebudijo« in začno voditi 
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proces preobrazbe. Plošče, ki se nahajajo v gosenici že od samega začetka, nosijo v sebi kodo metulja 
z vsem njegovim čudovitim potencialom. 
 
Znanstveniki verjamejo, da najpomembnejše bistvo gosenice – njen spomin – tudi po metamorfozi še 
vedno ostane, kljub razgradnji njenega telesa. Metulj namreč ohranja določene spomine, ki so se v 
njemu izoblikovali  v času njegove prejšnje konfiguracije  -  kot gosenica. (Poskus so znanstveniki 
naredili tako, da so gosenice izpostavili točno določenim tipom vonjav, katerim so se tudi v obliki 
metulja kasneje izogibale).  
 

KO GROB POSTANE MATERNICA  
 
Gosenica nikoli ne zapusti svojega groba. V grobu (bubi) izgubi vso 
kontrolo sama nad seboj in se tam razgradi. Transformacija se zdi kot 
SMRT in sprememba je zelo boleča. 
  
»Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim vred, da bi bilo telo greha 
uničeno in da bi mi več ne hlapčevali grehu.  Kajti kdor je umrl, je opravičen greha.  Če pa smo s 
Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli,  saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obujen 
od mrtvih, več ne umre; smrt nad njim nima več oblasti.  Kajti kar je umrlo, je umrlo zaradi greha 
enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu.  Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, 
v Kristusu Jezusu.« (Rimljanom 6: 6-11). 
 
»Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici. Mislite 
na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji.  Kajti umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v 
Bogu.« (Kološanom 3:1-3). 
 
»Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za 
pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Kakor ovce ste namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili 
k pastirju in varuhu svojih duš.«  (1. Peter 2:24-25).  
 
Vendar to, kar se je prej zdelo podobno smrti, je bilo v bistvu – drugo rojstvo! Buba je 
slika maternice novega življenja, kakor je tudi slika smrti in groba. Res je, da je oblika 
gosenice za vedno uničena, vendar se iz nje razodene BITJE S KRILI!  
 
Nismo si želeli transformacije in prav gotovo ne groba. Sanjali smo o spremembah, ki bi naj prišle 
nekega dne, vendar ne takole…Naš »notranji zapis načrta« pa je narekoval drugače. Navade 
gosenice niso bile več primerne in razdalja med željenim ciljem in trenutno realnostjo je postala 
vedno večja. Potem je nastopila vrzel, kjer je prišlo do spremembe vsega. Pojavil se je grob in staro 
življenje se je razpadlo, vendar brez emotivne slutnje o tem, kaj prihaja. Transformacija je boleča, v 
njej nimamo več poznane kontrole, vendar ne moremo nazaj. Razpadle strukture pa dajejo pot 
novemu življenju. Naš grob je postal maternica, bogata z vsemi hranilnimi snovmi, ki so potrebne 
za nastanek novega človeka, po katerem hrepenimo. Imaginarne plošče, ki jih je Gospod vgradil v 
nas že na samem začetku, kreirajo osebo, ki ima zmožnost »letenja.« 
 
Pojavi se potreba po: 

- Re definiranju identitete in namena.  
- Formiranju novih navad. 
- Ustvarjanju nove družbe prijateljev (drugih metuljčkov in ne stare družbe gosenic, ki se 

plazijo po tleh). 
 

Posedovanje »peruti« preizkuša naš karakter, našo determinacijo. HOJA PO POTI BOŽJEGA 
VELIČASTVA / SLAVE ZAHTEVA PRIPRAVLJENOST IZPOSTAVE RIZIKU. Morali se bomo odreči 
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nekaterim stvarem, da bomo lahko naredili prostor drugim, za katere smo bili dejansko poklicani. 
»Ker nas torej obdaja tako velik oblak pričevalcev, tudi mi odstranimo vsakršno breme in greh, ki 
nas zlahka prevzame (pritegne), ter vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka. (Hebrejcem 12:1). Vsa ta 
razširitev in Božji blagoslovi so pripravljeni za nas V VRZELI -  PROSTORU RIZIKA. 
 
Metuljček ne more živeti novega življenja osredotočen na starih spominih iz obdobja gosenice. Ko se 
pojavijo nove priložnosti in se hkrati prezentirajo stari spomini - problemi, je zelo pomembno kako 
metulj odreagira. Zamahniti mora s krili in narediti notranje spremembe, ki so primerne novemu 
statusu. Ne sme gledati na težave kot na nekaj, kar mora rešiti sam, temveč kot na sestavljenko z 
vedno novimi deli, katere bo odkril ob pravem času. OSTATI MORA PREDAN NAPREDKU. 
Radovednost, pustolovščina in kreativnost morajo zamenjati skrb, nemir in strah. 
 
NEJVEČJA POTENCIONALNA PREPREKA ZA VZVIŠENO ŽIVLJENJE NAMENA JE LASTNA PERCEPCIJA 
SEBE IN SVOJIH LASTNIH STRAHOV. ČE TU NE DOŽIVIMO OZDRAVLJENJA,  NE MOREMO ZAŽIVETI 
CELOVITO ŽIVLJENJE IN POSLEDIČNO OSCILIRAMO.  

GOSPOD JE ZDRAVNIK IN NAS ŽELI OZDRAVITI! 
 

 
 
RANJENOST V DUŠI 
 
Jaz sem dejal: »GOSPOD, izkaži mi milost, ozdravi mojo dušo, zakaj grešil sem zoper 

tebe.« Moji sovražniki govorijo hudobno o meni: »Kdaj bo umrl, da njegovo ime 

izgine?« Psalm 41:5-6 

 

Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah (Ali stezah pravičnosti.) zaradi svojega 

imena. Psalm 23.3 

 

Razumevanje DUŠE (uma, volje, čustev) 
Kje smo bili ranjeni? Ne v telesu, ne v duhu, temveč v DUŠI! Duša je ta, ki mora nenehno doživljati 
transformacije. BOŽJE VELIČASTVO TRANSFORMIRA DUŠO ZA RASPOZNAVANJE BOŽJE VOLJE. 
2. Korinčanom 3:18  »Vsi mi, ki z odgrnjenim obrazom motrimo Gospodovo veličastvo – kakor bi 
odsevalo v ogledalu –, se spreminjamo v isto podobo, iz veličastva v veličastvo, prav kakor od 
Gospoda, Duha.« 
Rimljanom 12:2 »In nikar se ne prilagajajte temu svetu (veku), ampak se tako preobražajte z 
obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je (kaj je Božja volja) dobro, 
njemu všečno in popolno.« 
 
RANJENA DUŠA VRŠI VPLIV NA VSE: 

- NA MISELNI SVET (napačni miselni procesi) 
- NA VOLJO (delamo napačne odločitve) 
- NA ČUTENJA (v sebi zaznavamo boleča, negativna čustva) 

 
RAZLOGA ZA RANJENOST DUŠE: 

1.GREH  
Izaija 30: 26  »Tedaj bo luna svetila kakor sonce, sončna svetloba pa bo sedemkratna, kakor svetloba 
sedmih dni, na dan, ko bo GOSPOD obvezal poškodbo (RANO) svojega ljudstva in ozdravil rano 
lastnega udarca (ki jim ga je prizadejal zaradi NJIHOVEGA GREHA) .« 
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The light of the full moon will be like the light of the sun, and the light of the sun will be seven 
times brighter, like the light of seven days [concentrated in one], in the day the LORD binds up the 
fracture of His people and heals the wound He has inflicted [because of their sins]. (Amplified 
Bible).  
Psalm 41:5 Jaz sem dejal: »GOSPOD, izkaži mi milost, ozdravi mojo dušo, zakaj grešil sem 

zoper tebe.« 
GREH JE TA, KI RANI. KLJUB TEMU, DA SMO SPREJELI GOSPODA JEZUSA ZA OSEBNEGA 

REŠITELJA IN NAS JE NJEGOVA KRI OČISTILA VSEH NEPRAVIČNOSTI IN NAS POVEDLA V 

PRAVILNI ODNOS PRAVIČNOSTI DO BOGA, LAHKO OSTAJAJO V NAŠIH DUŠAH ŠE VEDNO 

RANE, KI POTREBUJEJO OZDRAVLJENJE. NAŠA DUŠA POTREBUJE OZDRAVLJENJE TUDI 

TAKRAT, KO DRUGI GREŠIJO ZOPER NAS .   

 

       2. TRAVMA 

Beseda travma je grškega izvora in v prevodu pomeni rana, poškodba. Travma zagotovo pusti rano, 

saj gre pri tem za dogodke, ki so ogrožajoči za posameznikovo preživetje ali za njegov občutek 

varnosti. Ob tem doživlja intenzivna čustva strahu, nemoči ali groze. Vsi “vtisi”, ki sestavljajo 

travmatično doživetje, pa se ne povezujejo v smiselne celote, ampak ostajajo v obliki razdrobljenih 

spominskih delcev. Zato lahko pride do začasne (tudi več let dolge) izgube spomina, vendar na 

travmo opozarja cela množica simptomov: 

 
Poznamo namreč več vrst travm: 

 travma zaradi neposrednega doživetja: zlorabe, zanemarjanja, nasilja, vojne, telesnega 

napada (rop, ugrabitev, mučenje), naravnih katastrof, težkih prometnih nesreč, zdravstvenih 

posegov, soočenja z diagnozo življenjsko nevarne bolezni. 

 travma očividca: nasilnih dejanj, smrti ali težkih poškodb druge osebe 

 sekundarna travmatizacija: skupno bivanje ali skrb za ljudi, ki so doživeli travmo, lahko 

povzroči enake simptome (lahko doleti tudi terapevte!) 

http://www.psihosoma.si/wp-content/uploads/2015/03/travma-simptomi.png
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 medgeneracijska travma: posameznik čuti posledice travme, ki je sam sploh ni doživel. 

Tako se lahko v otroku prebujajo enake senzacije kot pri starših, ki so bili travmatizirani. 

Raziskave kažejo, da se je še tretja generacija žrtev holokavsta soočala s simptomi travme. 

Čas ne celi vseh ran 

Travma pusti razdejanje v posameznikovem telesnem, čustvenem in miselnem svetu. Nepredelana 

travma ostane zapisana v našem spominu in telesu in živi še naprej. Zato lahko travmatizirani 

doživljajo in reagirajo, kot da se jim travma še vedno dogaja. Čas sam po sebi ne celi travme, žal velja 

ravno nasprotno – sčasoma se lahko osnovnim simptomom priključijo še ostale težave, npr. težave v 

medosebnih odnosih, dolgotrajna bolniška, nezaposlenost… 

 

JOB – TRAVMA  

 

Job je izkusil težko gorje, saj je izgubil imetje, svoje otroke 

in nazadnje še zdravje. Vsa preživela travma ga je globoko 

ranila v DUŠI. »Kakor živi Bog, ki mi je vzel pravico, 
Mogočni, ki mi je raztožil (VZNEMIRIL) dušo.« (Job 27:2). 
Jobova knjiga kar 23-krat omenja dušo, ki je 
travmatizirana.  
 
 
TRAVMATIZIRANI LJUDJE SAMI »MEČEJO KAMENJE« 
NA DRUGE – DAVID V CIGLAGU  
1 Ko je David s svojimi možmi tretji dan prišel v Ciklág, so 
Amalečani vdrli proti jugu in v Ciklág. Udarili so Ciklág ter 
ga požgali z ognjem. 2 Ujeli so žene, ki so bile v njem, od 
majhnih do velikih. Usmrtili niso nikogar, ampak so jih 
odpeljali in šli svojo pot. 3 Ko je David s svojimi možmi 
prišel v mesto, glej, je bilo požgano z ognjem, njihove 
žene, njihovi sinovi in njihove hčere pa so bili 
ujeti. 4 David in ljudstvo, ki je bilo z njim, so povzdignili 
glas in jokali, dokler niso od joka onemogli. 5 Tudi obe 
Davidovi ženi, Jezreélka Ahinóam in Abigájila, žena 
Karmélčana Nabála, sta bili ujeti. 6 David je bil zelo v 

stiski, ker so ljudje govorili, da ga bodo kamnali, kajti vsemu ljudstvu je bilo bridko pri duši, 
vsakemu zaradi njegovih sinov in njegovih hčera. David pa se je okrepil v GOSPODU, svojem Bogu. (1. 
Samuel 30).  
 

 
RANE DUŠE POVZROČIJO TELESNE 
BOLEZNI 
Zato sem te tudi jaz začel tepsti (Tako prevodi; 

hebr. naredil bolnega s tepenjem.) in te pustošiti 

zaradi tvojih grehov. (Mihej 6:13).  
 

 

Primer: OZDRAVLJENJE V KOPELI 

BETESDA  
1 Potem je bil judovski praznik in Jezus je šel v 
Jeruzalem. 2 V Jeruzalemu je pri Ovčjih vratih  
kopel, ki se po hebrejsko imenuje Betésda in ima pet 
pokritih stebrišč. 3 V njih je ležalo veliko bolnikov: 
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slepih, hromih in sušičnih. Čakali so na valovanje vode, 4 kajti od časa do časa je prihajal v kopel 
Gospodov angel in vzburkal vodo. Kdor je po vzburkanju vode prvi vstopil vanjo, je ozdravel, najsi 
je imel katero koli bolezen. 5 Med njimi je bil tudi človek, ki je bil bolan osemintrideset let. 6 Jezus 
ga je videl, kako leži tam, in ker je vedel, da je že dolgo bolan, mu je rekel: »Bi rad 
ozdravel?« 7 Bolnik mu je odgovoril: »Gospod, nimam človeka, ki bi me dal v kopel, kadar se voda 
vzburka. Medtem ko grem tja, se spusti pred menoj kdo drug.« 8 Jezus mu je rekel: »Vstani, vzemi 
svojo posteljo in hôdi!« 9 In mož je takoj ozdravel. Vzel je posteljo in hodil... 14 Pozneje ga je Jezus 

srečal (našel) v templju in mu rekel: »Vidiš, ozdravel si. Ne gréši več, da se ti ne zgodi kaj 

hujšega!« (Janez 5).  
 

 

 

 

KAKO SE ZDRAVIJO RANE DUŠE 

 

A. S KRISTUSOVO KRVJO ZA ODPUŠČANJE GREHOV 
Človekova največja potreba je po odpuščanju grehov. Ta je mogoča le skozi vero v Jezusovo 

kri.  

 

Po Jezusovi krvi smo: 

1. Odkupljeni 

»V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove 

milosti.« (Efežanom 1:7). 

2. Opravičeni  

»Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj, ko smo opravičeni z njegovo krvjo.« 

(Rimljanom 5:9).  

3)  Osvobojeni – očiščeni« 

»Njemu, ki nas ljubi in nas je s svojo krvjo osvobodil (OČISTIL)naših grehov 6 ter 

napravil iz nas kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in Očeta, njemu slava in oblast 

na veke vekov. Amen.« (Razodetje 1:5b,6).  

4) “Postali bližnji” 

»Zdaj pa ste v Kristusu Jezusu vi, ki ste bili nekoč oddaljeni, postali po Kristusovi krvi 

bližnji.« (Efežanom 2:13).  

5) “Posvečeni ” 

»Zato je tudi Jezus trpel zunaj vrat, da bi ljudstvo posvetil s svojo krvjo.« (Hebrejcem 

13:12).  

6) “Pripeljani v mir (pomirjeni-spravljeni) ” 
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»In da je po njem spravil s sabo vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po 

njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih.« (Kološanom 1:20).  

7) “Očiščeni ” 

»Če pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj v občestvu in kri njegovega Sina Jezusa 
nas očiščuje vsakega greha.« (1. Janez 1:7). 

8) “Vest očiščena ” 

»Koliko bolj bo kri Kristusa, ki je po večnem Duhu sam sebe brezmadežnega daroval 

Bogu, očistila našo (vašo) vest mrtvih del, da bomo služili živemu Bogu.« (Hebrejcem 9:14). 

 

Koraki aplikacije Jezusove krvi: 

- Sklicevanje se na Kristusovo kri (»Kajti življenje mesa je v krvi in dal sem vam 

jo za oltar, da opravite spravo za svoje življenje, kajti kri opravi spravo za življenje.« 
(3. Mojzesova 17:11); »To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v 
odpuščanje grehov.« (Matej 26:28).  

- Kesanje (»Spreobrnite se torej in pokesajte, da se vam izbrišejo grehi.« Dejanja 
3:19).  

- Odpuščenje vsem (»Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš 
nebeški Oče vam odpustil.  Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil 
vaših prestopkov.« (Matej 6:14-15).  

 

 

 

B. Z MOČJO DUNAMIS 

 
- Ko je Gospod Jezus prelil Svojo kri na lesu križa, je odstranil greh, ki je prišel na 

človeštvo po Adamu in nas je ločeval od Boga.  

- Ko je naš Gospod Jezus vstal od mrtvih, nam je dal moč vstajenja za vsaki del bitja: 

moč vstajenja za - duha, dušo in telo. 
KRIŽ (SMRT) IN PRAZEN GROB (VSTAJENJE) PRIPOVEDUJETA ZGODBO NAŠE VERE. 

  

Moč vstajenja odseva iz praznega groba in daje verniku zmožnost življenja v zmagi, 

vendar se velika večina vernikov tega ne zaveda. 

 

Jezus je razodel Petru, da vrata podzemlja ne bodo mogla premagati Kristusovo 

Cerkev. Cerkev ima namreč razodetje Mesije in moči Njegovega vstajenja! Kristus nam 

je dal avtoriteto, ki prihaja po moči Njegovega vstajenja! 
»Simon Peter je odgovoril; rekel mu je: »Ti si Mesija (Kristus-Maziljenec), Sin živega Boga.« 17 Jezus 
pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, 
ki je v nebesih. Jaz pa ti povem: ›Ti si Peter (Gr. Pétros, tj. ‘kamen, skala’) in na tej skali (Gr. pétra.) 
bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala.« (Matej 16: 16-18).« 
 
Gospod od nas pričakuje, da se bomo zaradi posedovanja Njegove avtoritete zmagovito postavili 
zoper vsako sovražnikovo moč!  
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»Da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja (DUNAMIS) ter delež pri njegovem trpljenju, 
pri tem pa postajam podoben njegovi smrti,  da kako pridem do vstajenja od mrtvih.« (Filipljanom 
3: 10-11).  
Kaj je tako posebno na moči (DUNAMIS), da je bila to Pavlova druga stvar po pomembnosti – takoj za 
spoznanjem Kristusa? 
 

Grška beseda DUNAMIS (δύναμις, εως, ἡ) pomeni: 

- Moč za opravljanje čudežev. 
- Odličnost duše 
- Moč za pridobivanje bogastva. 

 
Dunamis je ista moč, s katero je Jezus premagal Satana, vsako bolezen, slabost in 

demonsko opresijo nad ljudmi. 
 

»Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v 

kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim.« 
(Dejanja 10:38).   

 

»Ljubi, prosim Boga, da bi ti šlo v vsem dobro (PROSPERITETA) in bi bil zdrav 

(ZDRAVJE TELESA), kakor gre dobro tvoji duši.« (3. Janez 1:2).  
 
Jezus ni bil edini, ki je z DUNAMIS zdravil ljudi. To moč je dal Svojim učencem.  
»Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih 
izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost.« (Matej 10:1).  
Takoj po tem, ki jim je dal DUNAMIS (oblast, moč), jim je naročil: »Bolnike ozdravljajte, mrtve 
obujajte, gobave očiščujte, demone izganjajte.« (10:8).  
Tukaj vidimo DUNAMS v akciji! 
 

VSAK BOŽJI OTROK IMA V SEBI PREBIVAJOČO MOČ DUNAMIS! 

»Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v vsem napraviti neznansko več od tega, 

kar prosimo ali mislimo, Njemu slava v Cerkvi in v Kristusu Jezusu skozi vse rodove, na veke vekov. 
Amen.« (Efežanom 3:20-21).  
 

»Ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč (DUNAMIS) v rešitev vsakomur, ki 

veruje, najprej Judu in potem Grku.  V njem se namreč razodeva Božja pravičnost, iz vere v vero, 
kakor je zapisano: Pravični bo živel iz vere - tisti, ki je opravičen na osnovi vere, bo živel.). 
(Rimljanom 1:16-17).  
 

Dunamis nam je omogočila rešitev. Ko smo sprejeli Jezusa Kristusa kot osebnega Rešitelja, je 
postal naš duh napolnjen z močjo DUNAMIS. Od tega trenutka dalje v sebi nosimo MOČ 
(DUNAMIS) za opravljanje čudežev, za odličnost duše, za moč pridobivanja bogastva! 
Vprašanje je, V KOLIKŠNI MERI JE TA MOČ DELUJOČA V NAS? »Njemu pa, ki more po môči, 
katera deluje v nas, v vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo, Njemu slava v 

Cerkvi in v Kristusu Jezusu skozi vse rodove, na veke vekov. Amen.« (Efežanom 3:20-21). 
 

Ko spoznamo, kaj ŽE IMAMO, lahko to moč sprostimo in jo sprejmemo v notranjega človeka – v 
področje DUŠE. MOČ mora postati v nas DELUJOČA in ne speča! Pogoj – VERJETI BOŽJEMU 



 

13 

OZNANILU! »Kdo bo veroval, kar smo slišali, nad kom se je razodel GOSPODOV laket (Božja 
MOČ)?« (Izaija 53:1).  

»Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v 

kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim.« 
(Dejanja 10:38).  

»Naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno 

utrdite (IN DUHOVNO OKREPITE Z MOČJO-DUNAMIS) v notranjem človeku.« 
(Efežanom 3:16).  
16 May He grant you out of the riches of His glory, to be strengthened and spiritually energized with 
power through His Spirit in your inner self, [indwelling your innermost being and personality], 
 
OKREPITE V NOTRANJEM ČLOVEKU, POMENI OKREPITI SE V DUŠI.  Strong's Concordance 
leb: inner man, mind, will, heart. 
 

»..držali se bodo zunanje (religiozne) oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč (zatajili pa moč, ki bi 
jih spremenila).« (2. Timoteju 3:5).  
 
  

C. Z GOSPODOVIM VELIČASTVOM IN LUČJO 

 

Božje veličastvo je bistvo Jezusa; manifestacija in zavedanje se Božje 

prisotnosti 

 
Ko je Salomon dokončal molitev, je šinil ogenj z neba in použil žgalno daritev in klavne 
daritve. GOSPODOVO veličastvo je napolnilo tempelj.  Duhovniki niso mogli stopiti v 
GOSPODOVO hišo, ker je GOSPODOVO veličastvo napolnilo GOSPODOVO hišo.  Vsi 
Izraelovi sinovi so videli, kako sta se ogenj in GOSPODOVO veličastvo spustila na tempelj; 
pokleknili so na tlak, se priklonili z obrazom do tal ter molili in hvalili GOSPODA, »ker je 
dober, ker na veke traja njegova dobrota«. (2. Kroniška knjiga 7:1-3).  

 
Zdravljenje duše se odvija tudi, ko se na nas spusti Gospodovo veličastvo 
(sijaj, slava). Govorimo o istem veličastju (slavi, sijaju), ki je napolnilo tempelj ob njegovi 

posvetitvi. Ne pozabimo, da smo MI Božji tempelj! »Mar ne veste, da je vaše telo tempelj 
Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi,  saj ste bili odkupljeni 
za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem telesu.« (1. Korinčanom 6: 19-20). Mi smo 
duh, kateri ima dušo in prebiva v telesu. Božje veličastvo napolnjuje Božji tempelj! 
 
Božje veličastvo vselej napolnjuje tempelj in ima moč ozdravitve duš. V preroku Malahiji 3:20 

najdemo veliko resnico: »Vam pa, ki se bojite mojega imena, vzide Sonce 

pravičnosti in ozdravljenje bo v Njegovih perutih in v Njegovih žarkih 
(smehljaju). Izšli boste in boste poskakovali kakor telički iz staje.« 
2 But unto you who revere and worshipfully fear My name shall the Sun of Righteousness arise 
with healing in His wings and His beams, and you shall go forth and gambol like calves 
[released] from the stall and leap for joy. (Malachi 4:2, Amplified).  

 

Sonce pravičnosti je JEZUS. On nas zdravi s: 
- SVOJIMI PERUTMI 
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- SVOJIMI ŽARKI –SMEHLJAJEM 

»Tvoji varuhi so kakor kobilice rojivke, tvoji častniki so kakor jata žuželk, ki sedi na 

plotovih, ko je mraz; ko vstane sonce, odlete in nihče ne ve za kraj, kjer so.« (Nahum 

3:17).  
 

1. PERUTI  
Peruti pomenijo senco – zaščito. To je Kraljestvo MIRU, kjer vlada 
PRAVIČNOST: tam se ničesar ne bojim! »Utrjena boš v pravičnosti: daleč boš od 
zatiranja, ne boš se ga več bala, daleč boš od pogube, ne bo se ti več 
približala.« (Izaija 54:14).  
 

»Nad njo (skrinjo zaveze) sta bila keruba (bitja s PERUTI) veličastva, ki sta 
metala senco na spravni pokrov. (Hebrejcem 9:5).  
 
Videnje Božjega veličastva 

Videl sem: glej, nevihtni veter je prihajal s severa, velik oblak in plapolajoč ogenj in okrog 
njega sijaj; iz njegove srede nekakšno iskrenje, iz srede ognja. Iz njegove srede pa podobe 
štirih živih bitij. Tole je bil njihov videz: imela so človeško podobo;  vsako je imelo štiri 
obraze in vsako štiri peruti. (Ezekiel 1: 4-6).  
 
»V hipu me je navdal Duh. In glej, v nebesih je stal prestol in na prestolu je sedèl nekdo. 3 Sedeči je 
bil na pogled podoben kamnu jaspisu in sardiju, vsenaokrog prestola pa se je pela mavrica, na oko 
podobna smaragdu. 4 Okrog prestola je bilo štiriindvajset prestolov in na prestolih je sedelo 
štiriindvajset starešin, ogrnjenih v bela oblačila, z zlatimi venci na glavah. 5 Od prestola so prihajali 
bliski, glasovi in gromi. Pred prestolom je plamenelo sedem bakel: te pomenijo sedem Božjih 
duhov. 6 Pred prestolom pa je bilo kakor stekleno morje, podobno kristalu. Sredi pred prestolom in 
okrog njega so stala štiri živa bitja, spredaj in zadaj polna oči. 7 Prvo živo bitje je bilo podobno levu, 
drugo bitje je bilo podobno juncu, tretje bitje je imelo obličje kakor človek, četrto bitje pa je bilo 
podobno letečemu orlu. 8 Ta štiri bitja so imela vsako po šest perutnic in so bila vsenaokrog in 
znotraj polna oči. Brez prenehanja so govorila noč in dan: »Svet, svet, svet, Gospod Bog, vladar 
vsega, ki je bil, ki je in ki pride!« (Razodetje 4: 2-8)-  

 
»Izkaži mi milost, o Bog, izkaži mi milost, saj se k tebi zateka moja duša. V senco tvojih 

peruti se zatekam, dokler ne gre mimo poguba.«  (Psalm 57:1).  

  
GOSPODOVE PERUTI predstavljajo Božje veličastvo, Njegovo slavo. To veličastje vselej 
napolnjuje Božji tempelj in ko Jezus (Sonce pravičnosti) vzide nad nami, v Njegovih perutih 
najdemo OZDRAVLJENJE: NJEGOVO VELIČASTVO-SLAVA PRINAŠA OZDRAVLJENJE NAŠIM 
BOLNIM, RANJENIM DUŠAM.  
 
»Vsi mi, ki z odgrnjenim obrazom motrimo Gospodovo veličastvo – kakor bi odsevalo v ogledalu 
(Ali Vsi mi, ki z odgrnjenim obrazom kakor ogledalo odsevamo Gospodovo veličastvo.)  –, se 
spreminjamo v isto podobo, iz veličastva v veličastvo, prav kakor od Gospoda, Duha.« (2. 
Korinčanom 3:18).  
 

V tem delu Svetega Pisma apostol Pavel po Duhu ne govori o našem prerojenem duhu, 
temveč o naši duši, katero Gospod spreminja-zdravi skozi moč Božjega veličastva, da lahko 
vedno bolj odseva Gospodovo veličastvo in postaja skladna z likom Jezusa. 
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PREGOVORI 25:2 (TPT): »BOG SKRIJE RAZODETJE SVOJE BESEDE V SKRIVALIŠČE SVOJE SLAVE – 

VELIČASTVA. ČAST KRALJEV PA JE (1. Peter 2:9; Razodetje 5:8-10), RAZODETA VSEM NA PODLAGI 

TEGA KAKO TEMELJITO RAZISKUJEJO GLOBLJI POMEN VSEGA, KAR GOSPOD IZREČE.«  

 

BOŽJE VELIČASTVO - SLAVA PRIHAJA OD ZNOTRAJ NAS IN OD ZUNAJ NAS 
 

1. BOŽJE VELIČASTVO – SLAVO ŽE POSEDUJE VSAK BOŽJI OTROK 

»In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: 23 jaz v 
njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, 
kakor si ljubil mene.« (Janez 17: 22-23).  
 
Z Božjim veličastvom je podobno kakor z Božjo močjo DUNAMIS: vse to ŽE prebiva v na novo-
rojenem Božjem otroku! Nahaja pa se v našem duhu, v katerega se je naselil Božji Duh, ki je 
nositelj vsega. To Božje veličastvo se mora sprostiti iz prerojenega človeškega duha na celoten 
tempelj: tudi na dušo, ki se preobraža v lik Stvarnika; posledično je spremenjeno tudi naše telo. 
 
2. BOŽJE VELIČASTVO SE OD ZUNAJ SPUSTI NA BOŽJEGA OTROKA, KI JE OSREDOTOČEN NA 

GOSPODA V SLAVLJENJU    
      »In ti si Sveti, prestoluješ (ŽIVIŠ, OSTAJAŠ, PREBIVAŠ) nad hvalnicami Izraela.« (Psalm 22:3)  
       
Ko se Božje veličastvo – slava spusti od zunaj, se Božjemu otroku misli umirijo in se 

osredotočijo le na Boga. Lahko občuti težo, ki se je spustila nanj. Beseda veličastvo je 
hebrejska beseda KABOD (דֹובָּכi) in pomeni »teža.«   

 

Tudi žena, ki je dvanajst let krvavela, je ob dotiku roba Jezusove obleke (peruti) takoj 

ozdravela. Sonce pravičnosti (Jezus) je ozdravil tudi njeno dušo, ki je sigurno doživljala 

travme, saj je veliko pretrpela od mnogih zdravnikov. Ti so jo neuspešno poskušali 

ozdraviti in je zaradi njih izgubila celotno svoje premoženje. Jezus pa ji je rekel: »Hči, 

tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru! (POJDI V MIR!)« (Luka 8:48).  

BESEDA VELIČASTVO POMENI TUDI ABSOLUTNA NOTRANJA POPOLNOST ALI OSEBNA ODLIČNOST 
KRISTUSA. Ko se nad nas spusti Božje veličastvo, je naš notranji človek – duša - ta, ki doživlja 
ozdravitev in popolnost.  
Pri slavljenju je zelo pomembno, da imamo prave motive. Gospoda NE slavimo zato, da bi kaj dobili  
od Njega, temveč zato, kar On je. Kljub vsemu, pa nas On želi blagosloviti, ko ga iščemo z vsem 
srcem. Eden izmed načinov Njegovega blagoslavljanja je skozi dotik Njegovega veličastva in Luč 
Njegove prisotnosti.  

 
 
2. ŽARKI – SMEHLJAJ      
 

»Vam pa, ki se bojite mojega imena, vzide Sonce pravičnosti in 

ozdravljenje bo v Njegovih perutih in v Njegovih žarkih (smehljaju). 
(Malahija 3:30).  
 
Žarki se nanašajo na LUČ. Kakšen namen je Gospodove luči – žarkov – 
smehljaja? Ozdravljenje, ki ga vrstica iz Malahije 3:20 omenja, pomeni: IMETI DUŠO, KI JE 
ZDRAVA, BREZHIBNA, NEPOŠKODOVANA, MOČNA, UTEMELJENA, NEOMAJNA.  
 

Jezus je LUČ SVETA.  
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Spet jim je Jezus spregovoril: »Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč 
bo imel luč življenja.« (Janez 8:12).  
 

»On je odsvit njegovega veličastva in odtis njegovega obstoja, z besedo svoje moči (Ali s svojo 
mogočno besedo.) nosi vse. Potem ko je uresničil očiščenje od grehov, je v nebesih sédel na desno 
veličastja.« (Hebrejcem 1:3).  
 

 »Jaz sem prišel kot luč (Jaz, luč, sem prišel.) na svet, da nihče, kdor veruje vame, ne ostane 
v temi.« (Janez 12:46).  
 

»Svetilka telesa je tvoje oko. Kadar je tvoje oko (VEST) čisto, je svetlo tudi vse tvoje telo, če pa 

je pokvarjeno, je tudi tvoje telo temačno.  Glej torej, ali ni morda luč, ki je v tebi, tema! Če je 
namreč vse tvoje telo svetlo in ni noben njegov del temačen, bo svetlo vse, kakor tedaj, ko te 
svetilka osvetljuje z bleskom.« (Luka 11:34-36). 34 Your eye is the lamp of your body; when your eye 

(your conscience) is sound and fulfilling its office, your whole body is full of light; but when it is not 
sound andis not fulfilling its office, your body is full of darkness. 
 

STRONGS NT 4655: σκότοςσκότος, σκότους, τό, from Pindar down (see the preceding word, 

and σκοτία, at the beginning), the Sept. chiefly for ֶֹׁשח  darkness; τό σκότος πόσον; if the light that ,ך

is in thee is darkness, darkened (i. e. if the soul has lost its perceptive power). 
 
Vidimo, da TEMA ZAVLADA, KO DUŠA IZGUBI MOČ ZAZNAVANJA, OPAŽANJA, SLIŠANJA, 
OBČUTENJA! TO POMENI, DA JE DUŠA RANJENA. JEZUSOVA LUČ, NJEGOVI ŽARKI – 
SMEHLJAJ, PRINAŠAJO OZDRAVITEV BOLNI, RANJENI DUŠI. BOLNA DUŠA NE MORE 

IZPOLNITI SVOJEGA POSLANSTVA, SVOJEGA NAMENA! RANJENA JE IDENTITETA! 
  

Zato jim govorim v prilikah, ker gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne slišijo in ne razumejo. V njih 
se izpolnjuje Izaijeva prerokba, ki pravi: Poslušali boste, poslušali – a ne boste doumeli, gledali 
boste, gledali – a ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu; z ušesi so težko slišali 
in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu doumeli in se 
spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil.« (Matej 13-15).  
 

OKO = VEST. Oko pomeni našo svetilko. Ali Jezus prižiga našo svetilko in je posledično celo 
naše telo svetlo? Če je svetlo telo, je naša vest vedno čista pred Bogom in pred ljudmi.  
 

Vest je drevo spoznanja dobrega in hudega. »GOSPOD Bog je dal, da je iz zemlje pognalo 

vsakovrstno drevje, prijetno za pogled in dobro za jed, tudi drevo življenja v sredi vrta in drevo 
spoznanja dobrega in hudega.« (1. Mojzesova 2:9). Po čisti vesti slišimo Božji glas, ki nas usmerja. Po 
padcu Adama in Eve pa se je človekova VEST OMADEŽEVALA.  Gospod Jezus je prišel, da bi s Svojo 
krvjo očistil našo vest mrtvih del in bi zopet lahko slišali Božji glas v svojem srcu.  
 

»Koliko bolj bo kri Kristusa, ki je po večnem Duhu sam sebe brezmadežnega daroval 

Bogu, očistila našo (vašo) vest mrtvih del, da bomo služili živemu Bogu.« (Hebrejcem 9:14). 

»Zato si tudi sam prizadevam, da bi imel vedno čisto vest pred Bogom in pred ljudmi.« (Dejanja 
24:16). 
Apostol Pavel se je zavedal nujnosti čiste vesti. Omadeževana vest povzroča rane duše. Z drugimi 
besedami: če smo polni ran, ki nam jih je prizadejal greh, smo polni teme in naš razum, volja in 
čustva ne bodo pravilno delovala in ne izpolnila svojih namenov.  Če pa je naše celotno telo 
izpolnjeno s Kristusovo lučjo, potem bo naš notranji človek – duša – popolnoma zdrava, močna, 
brezhibna, celovita in bo lahko izpolnila svoj namen.  Kristusova LUČ ima moč ozdraviti vsako rano 
duše! 
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BOŽJA LUČ PRIHAJA OD ZNOTRAJ NAS IN OD ZUNAJ NAS 
 

1. BOŽJA LUČ JE ŽE V NAS 
»Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.  Svetilke tudi ne prižigajo in ne 

postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti 

pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Matej 15: 14-

16).  

Ko se je Jezus s Svojim Duhom naselil v nas, je našega človeka duha napolnil s Svojo Lučjo.  

Ko Jezus naredi Svoj dom v človeku, se zgodi sledeče: »da jim odpreš oči (Efežanom 1:18 – 

»RAZSVETLJENE OČI SRCA), da bi se odvrnili od temè k luči in od satanove oblasti k Bogu in da bi po 

veri vame prejeli odpuščanje grehov in delež med posvečenimi.« (Dejanja 26:18).  

 

2. BOŽJA LUČ, KI SE SPUSTI NA NAS 
 
Kakor velja za Božje veličastvo, tako se tudi Božja Luč spusti nad nas v slavljenju in čaščenju 
Gospoda.  
Božja Beseda nas uči, da je BIL OBLAK SLAVE, ki jih je obsenčil, sestavljen iz luči! »Čez šest dni je Jezus 
vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro, na samo.  Vpričo 
njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč.  In 
glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim.  Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: 
»Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in 

Eliju enega.«  Ko je še govoril, jih je obsenčil svetel oblak (sestavljen iz LUČI), in glej, glas 

iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« (Matej 
17:1-5).  
While he was still speaking, behold, a shining cloud [composed of light] overshadowed them, and a 

voice from the cloud said, This is My Son, My Beloved, with Whom I am [and have always been] delighted. Listen 
to Him!  
 

»Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih 
se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti 
noben belilec na svetu.« (Marko 9:2-3)  
 
BOŽJA LUČ SE SPUSTI NAD NAS OB SLAVLJENJU!  
 

»Vstani, zasij, kajti prišla je tvoja luč in GOSPODOVO veličastvo je vzšlo nad teboj. Kajti glej, tema 
pokriva zemljo in megla ljudstva, nad teboj pa vzhaja GOSPOD in njegovo veličastvo sije nad teboj. 

Narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje. Zlata in kadila bodo prinesli, GOSPODOVO hvalo 
bodo oznanjali.« Izaija 60: 1-3, 6b).  

 

D. PO VERI IZ MILOSTI 

 
Milost je Božja nezaslužena naklonjenost in je tako čudovita, saj nam jo je Gospod izkazal, ko smo 
bili še v grehu. »Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za 
brezbožne.« (Rimljanom 5:6).  
 

»Potemtakem postajamo dediči po veri, tako da je dedovanje iz milosti in da je obljuba 
zagotovljena vsemu potomstvu.« (Rimljanom 4:16a).  Božja Beseda nam razkriva, da postajamo 
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dediči vseh Božjih obljub po veri iz milosti. Milost je ta, ki ozdravi našo dušo in jo oblikuje v 
stanje odličnosti. Takšna duša prosperira in ji gre v vsem dobro. »Ljubi, prosim Boga, da bi ti šlo v 

vsem dobro in bi bil zdrav, kakor gre dobro tvoji duši.« (3. Janez 1:2). Zaupajmo in verjemimo, da 
ko milost napolni človeško dušo, pride do eksplozije Božjih obljub v človeškem življenju.  
 
Kristjansko življenje lahko prav hitro zaide s poti in se preveč obesi na lastni napor v prizadevanju za 
manifestacijo Božjih obljub. Lahko se zdi, da nekako moramo »zaslužiti« preboj v duhovnem življenju. 
Ko se obljuba ne zgodi v pričakovanem času, se lahko začnemo spraševati česa nismo naredili ali kaj 
smo storili napačno. V Rimljanom 4 pa nam Gospod jasno sporoča, da postajamo dediči Božjih 
obljub PO VERI IN DA SE DEDOVANJE ZGODI IZ MILOSTI.  
Seveda moramo vse jemati iz prave perspektive in se zavedati, da nas Gospod kliče v partnerski 
odnos in da z Gospodom moramo sodelovati…npr.: »Ta rod se lahko izžene le z molitvijo in s 
postom.« (Marko 9:29). Čeprav nas Sveti Duh uči korakov poslušnosti, vse vendarle deluje po Božji 
milosti. Najti ravnovesje med nasprotjema pomeni: DATI SE VODITI SVETEMU DUHU, KI KAŽE POT.  
NAREDIMO TOČNO TO, KAR NAM ON POKAŽE – NIČ VEČ IN NIČ MANJ! Naše vodilo so Jezusove 
Besede: »Resnično, resnično, povem vam: Sin ne more delati ničesar sam od sebe, ampak le to, kar 
vidi, da dela Oče; kar namreč dela on, dela enako tudi Sin.« (Janez 5:19).  
  

Milost se sprošča potem vere in vera prihaja po poslušanju Kristusove Besede.  Beseda je 
ta, ki nas dela polne milosti. Čudeži se dogajajo, ko postanemo POLNI MILOSTI: »Štefan pa je bil 
poln milosti in moči in je delal velike čudeže in znamenja med ljudmi.« (Dejanja 6:8).   
Kaj pomeni – biti poln milosti? Poln pomeni biti temeljito prežet v duši (Strongova konkurdanca): biti 
prepojeni z milostjo, čvrstiti dušo v milosti, krepiti dušo s kristjanskimi vrlinami. Ko se tako 
napolnjujemo z milostjo, bomo pričali vedno večjim in pogostejšim čudežem. Poslušajmo besede 
milosti, premišljujmo o njih in jih razglašajmo. Ko se vera dviguje v srcu, se v njem sprošča vedno več 
milosti in ta napolnjuje dušo in vsak drug kotiček našega bitja.  
 

Kraljevsko duhovništvo sprejema kraljevske odločbe. Začnimo jih razglašati: 

Razglašam, da sem odrešen in na-novo rojen z milostjo po veri. (»Z milostjo ste 

namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo 

hvalil.« Rimljanom 2:8-9).  

Razglašam, da mi greh več ne gospoduje, ker se ne nahajam pod postavo, 

temveč pod milostjo. Milost zdravi vsak kotiček moje duše. Milost je sveti 

vpliv, ki ohranja, čvrsti in razširja mojo dušo. Milost prižiga ogenj v moji duši, 

da se le-ta ohranja pod kontrolo kristjanskih vrlin. Milost zdravi mojo dušo, 

da ne grešim. (»Kajti greh ne bo več gospodoval nad vami, saj niste pod postavo, ampak pod 

milostjo.« Rimljanom 6:14).  

Razglašam ozdravljenje vsem področjem moje duše, ki me napeljujejo v 
zasvojenost, težave z obnašanjem ali v skupnost s prepovedanim. Zavedam 
se, da kjer se greh množi, se tam milost še bolj pomnoži. Milost, Božja 
nezaslužena naklonjenost, preseže greh in kraljuje s pravičnostjo za večno 
življenje.  (»Toda kjer se je pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila milost, da bi prav tako, 

kakor je greh kraljeval s smrtjo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu milost kraljevala s pravičnostjo 
za večno življenje.« Rimljanom 5:20-21).  
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Razglašam, da mi bo Sveti Duh dal razločevanje, da bom vedel, če sem zašel iz 
Duha navdihnjenih dejanj v mrtva dela postave, ki nimajo v sebi maziljenja in 
niso polna milosti. V imenu Jezusa Kristusa lomim vsako prekletstvo, ki me je 
doseglo zaradi naslanjanja se na dela postave, običaje. Razglašam, da sem 
svoboden tega prekletstva, ker se nahajam pod milostjo.  (»Potemtakem 
postajamo dediči po veri, tako da je dedovanje iz milosti in da je obljuba zagotovljena vsemu 
potomstvu, ne samo tistemu, ki izvira iz postave, ampak tudi tistemu, ki izvira iz vere Abrahama, ki 
je oče nas vseh.« Rimljanom 4:16; 
»Vse tiste, ki se naslanjajo na dela postave, pa zadene prekletstvo. Kajti pisano je: Preklet je vsak, 
ki ne vztraja pri vsem, kar je zapisano v knjigi postave, da bi to izpolnjeval.« Galačanom 3:10).  
 

Razglašam, da rastem v veri s poslušanjem oznanjevane Kristusove Besede. 
Berem, poslušam in razglašam besede Kristusa; moja vera ob tem raste in to 
sprošča milost v moji duši. Razglašam, da sem kakor Štefan, poln milosti! 
Moja duša je temeljito prežeta z močjo milosti! Poln sem milosti, zato bom 
gledal in opravljal velike čudeže in znamenja med ljudmi. (»Potemtakem je vera iz 

oznanjevanja, oznanjevanje pa je po Kristusovi besedi.« Rimljanom 10:8; »Štefan pa je bil poln 
milosti in moči in je delal velike čudeže in znamenja med ljudmi.« Dejanja 6:8).  

 

POLNIMO SE Z MOGOČNO BESEDO MILOSTI: 

Janez 1:16 – »Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo.« 

Rimljanom 4:16 – »Potemtakem postajamo dediči po veri, tako da je dedovanje iz milosti 
in da je obljuba zagotovljena vsemu potomstvu, ne samo tistemu, ki izvira iz postave, 
ampak tudi tistemu, ki izvira iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh.« 
 
Rimljanom 5:2 – »Po katerem (Jezusu Kristusu) se nam je tudi po veri odprl dostop v to 
milost (stanje Božje naklonjenosti), v kateri stojimo (čvrsto in sigurno). Ponašajmo se in se 
veselimo v  upanju, da bomo izkušali in uživali Božjo slavo.« 
 
2.Korinčanom 8:9 – »Saj vendar spoznavate in razpoznavate v vedno večji moči in jasnosti 
milost našega Gospoda Jezusa Kristusa (Njegovo prijaznost, Njegovo milostno 
velikodušnost, Njegovo nezasluženo naklonjenost in duhovni blagoslov), da čeprav je bil 
tako zelo bogat, pa je zaradi vas postal tako zelo ubog, da bi vi obogateli (bili obilno 
priskrbljeni) po Njegovem uboštvu.« 
 
2.Korinčanom 9:8 – »Bog pa vas more obilno obdariti z vsakršno milostjo (z vsakršno 
naklonjenostjo in zemeljskim blagoslovom), tako da boste v vsem vedno, v vsakih 
okoliščinah imeli vsega dovolj,  imeli vsakršno samozadostnost ( posedovali vsega dovolj 
brez potrebe po pomoči drugih) in boste imeli izobilje za vsako dobro delo in dobrodelno 
donacijo.«  
 
Galačanom 2:21 – »Ne zametujem Božje milosti in se ne obnašam do daru Božje milosti 
kakor do nečesa z manjšo pomembnostjo, saj bi s tem uničil Njen namen; Božje milosti ne 
dajem na stran, je ne razveljavljam; Božjo nezasluženo naklonjenosti ne onemogočam.  
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Kajti če je pravičnost (izbrisanje krivde) po postavi (po izvajanju običajev), potem je Kristus 
(Mesija) umrl zaman.« 
 
Tit 2:11-12 – »Razodela se je namreč Božja milost (Njegova nezaslužena naklonjenost in 
blagoslov), ki rešuje vse ljudi greha in jim ponuja večno odrešenje. Vzgaja nas, naj se 
odpovemo (zavrnemo in se odrečemo) vsej brezbožnosti in posvetnim poželenjem ter 
razumno (zmerno, s samo-kontrolo), pravično in res pobožno (celovito v duhu, duši in 
telesu) živimo v sedanjem veku (svetu).« 
 
1.Peter 1:2 – »Vam, ki ste bili izbrani po vnaprejšnjem vedenju Boga Očeta, posvečeni po 
Duhu, da bi bili poslušni Jezusu Kristusu (Mesiji) in bi bili škropljeni z Njegovo krvjo: milost 
in mir naj se vam pomnožita v vedno večjemu obilju. Ta duhovni mir naj se uresničuje v vas 
po Kristusu in skozi Kristusa, svoboda od strahov, vznemirljivih strasti in moralnih 
konfliktov.« 
 
 
 
 

 

 

 

 


